
 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย  เร่ือง  ผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
และการถายโอนองคความรูที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในประเทศไทย  ผูวิจยัไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังนี้ 
  1.  สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  2.  ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพื่อใหการนําเสนอขอมูลเปนที่เขาใจตรงกันในการแปลความหมาย  ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดงันี้ 
  X    แทน คาเฉลี่ย  (Mean) 
  S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  F   แทน คาสถิติทดสอบที่ใชพิจารณาในการแจกแจง  แบบ  F-distribution 
  t   แทน สถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทยีบใน t- distribution 
  SS   แทน ผลรวมของคะแนนเบีย่งเบนยกกําลังสอง  (Sum  of  Squares) 
  MS  แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนกําลังสอง  (Mean  Square) 
  df    แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ  (Degrees  of  Freedom) 
  p-value แทน ระดับนยัสําคัญทางสถิติ  (Significance)  
  VIF  แทน คาทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกับตัวแปรตาม   
       (Variance  Inflation  Factor) 
  estSE   แทน คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานเนือ่งจากการวัด 
  R   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
  2AdjR  แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 
  a   แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ  (Constant) 
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  TCS  แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหาร 
       การเปลี่ยนแปลง 

  CMA  แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหาร 
       การเปลี่ยนแปลง ดานวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  MSO  แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหาร 
       การเปลี่ยนแปลง ดานการบริหารปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกร 
  CFI     แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหาร 
       การเปลี่ยนแปลง ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล 
  AOC    แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหาร 
       การเปลี่ยนแปลง ดานการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลง 
  IPL     แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหาร 
       การเปลี่ยนแปลง ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
     ในระหวางการเปลี่ยนแปลง 
  TKT    แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับการถายโอนองคความรู 
  OKT    แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับการถายโอนองคความรู 
       ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 
  GMM    แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับการถายโอนองคความรู 
       ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 
  PMM   แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับการถายโอนองคความรู 
       ดานการปรับขัน้ตอนการทํางาน 
  TPM    แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับผลการดาํเนินงาน 
  FBT     แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับผลการดาํเนินงาน  
       ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน 
  RUT    แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับผลการดาํเนินงาน  
       ดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณคา 
  INN     แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับผลการดาํเนินงาน  
       ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน 
  QOS     แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกีย่วกับผลการดาํเนินงาน  
       ดานคุณภาพการบริการ 
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ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 
  ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  ตอนที่  4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  ตอนที่  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  ตอนที่  6  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มีประเภทอุตสาหกรรม  
ทุนจดทะเบียน  ระยะเวลาดาํเนินงาน จํานวนพนักงานแตกตางกัน 
  ตอนที่ 7  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนองคความรูของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มปีระเภทอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน  
ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงานแตกตางกัน 
  ตอนที่  8  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับผลการดาํเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มปีระเภทอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน  
ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนพนักงานแตกตางกัน 

 ตอนที่  9  การวิเคราะหสหสัมพันธ  การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคณู  และ 
การสรางสมการพยากรณของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีตอการถายโอนองคความรู 
การถายโอนองคความรูที่มีผลตอผลการดําเนินงาน  กลยทุธการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ 
ผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  รายไดตอเดือนในปจจุบนั  ตาํแหนงงานในปจจุบัน  
และประสบการณการทํางาน  ดังตาราง  1 
 
ตาราง  9  ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน 
 ประเทศไทย 
 

ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 
       1.1  ชาย 
       1.2  หญิง 

 
69 
67 

 
50.73 
49.27 

รวม 136 100.00 
2.  อายุ 
       2.1  นอยกวา  35  ป 
       2.2  35-45  ป 
       2.3  46-55  ป 
       2.4  มากกวา  55 ป 

 
44 
57 
26 
9 

 
32.35 
41.91 
19.11 
  6.63 

รวม 136 100.00 
3.  ระดับการศกึษา 

3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 

       3.3  สูงกวาปริญญาตรี        

 
13 

          82 
          41 

 
   9.60 

       60.30 
       30.10 

รวม 136 100.00 
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ตาราง  9  (ตอ)   
 

ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 

4.  รายไดตอเดือน 
4.1  นอยกวา 40,000 บาท 
4.2  40,000-60,000 บาท 
4.3  60,001-80,000 บาท 
4.4  มากกวา 80,000 บาท 

 
66 
31 
13 
26 

 
48.52 
22.78 
  9.59 
19.11 

รวม 136 100.0 
5.  ประสบการณทํางาน 
       6.1  นอยกวา 5 ป 
       6.2  5-10 ป 
       6.3  11-15 ป 
       6.4  มากกวา 15 ป 

 
16 
38 
31 
51 

 
11.76 
27.94 
22.80 
37.50 

รวม 136 100.00 
 
 จากตาราง  9  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญเปนเพศชาย  (รอยละ  50.73) 
อายุ  35 - 45 ป  (รอยละ  41.91)  รองลงมา นอยกวา  35 ป  (รอยละ  32.35)  ระดับการศึกษา  
ปริญญาตรี  (รอยละ 60.30)  รองลงมา สูงกวาปริญญาตรี  (รอยละ 30.10)  รายไดตอเดอืน  นอยกวา  
40,000  บาท  (รอยละ  48.52)  รองลงมา 40,000 – 60,000 บาท  (รอยละ  22.78)  และประสบการณ
การทํางาน  มากกวา 15 ป  (รอยละ 37.50)  รองลงมา 5 – 10 ป  (รอยละ  27.94)  
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ตอนที่  2  ขอมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
ประกอบดวย  ประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบยีน ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ  และจํานวน
พนักงาน ดังตาราง 2 
 

ตาราง  10  ขอมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

ขอมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ 
1.  ประเภทอุตสาหกรรม 

1.1 เครื่องใชไฟฟาภายในบาน 
1.2 เครื่องใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม 
1.3 อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณส่ือสาร และ

อุปกรณสํานักงาน  

 
60 
52 
24 

 
44.12 
38.24 
17.64 

รวม 136 100.00 
2.  ทุนจดทะเบียนในปจจุบนั 

2.1 นอยกวา 100 ลานบาท 
2.2 100-200 ลานบาท 
2.3 มากกวา 200 ลานบาท 

 
78 
34 
24 

 
57.36 
25.00 
17.64 

รวม 136 100.00 
3.  ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 

3.1 นอยกวา 11 ป 
3.2 11-15 ป 
3.3 มากกวา 15 ป 

 
38 
24 
74 

 
27.94 
17.64 
54.42 

รวม 136 100.00 
4.  จํานวนพนกังาน 
       4.1 นอยกวา 100 คน 
       4.2 100-200 คน 
       4.3 มากกวา 500 คน 

 
49 
57 
30 

 
36.04 
41.91 
22.05 

รวม 136 100.00 
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 จากตาราง  10   พบวา  ธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญเปนประเภทอุตสาหกรรม 
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน  (รอยละ  44.12)  รองลงมา เครื่องใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม   
(รอยละ  38.24)  ทุนจดทะเบียน นอยกวา  100  ลานบาท  (รอยละ  57.36)  รองลงมา 100 – 200   
ลานบาท  (รอยละ  25.00)  ระยะเวลาในการดําเนินงาน มากกวา  15  ป  (รอยละ  54.42)  รองลงมา 
นอยกวา  11  ป  (รอยละ  27.94)  และจํานวนพนักงาน  100 – 200  คน (รอยละ  41.91)  รองลงมา 
นอยกวา  100  คน  (รอยละ  36.04) 
 
 ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  
ตาราง  11  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและเปนรายดาน 
   ของผูบริหารอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  ดานวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง 4.15 0.57 มาก 
2.  ดานการบรหิารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกร 4.08 0.56 มาก 
3.  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล 4.19 0.60 มาก 
4.  ดานการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลง 3.79 0.67 มาก 
5.  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 
     การเปลี่ยนแปลง 

3.86 0.64 มาก 

โดยรวม 4.02 0.53 มาก 
 
 จากตาราง  11  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมกีลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก ( X  = 4.02)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อยูในระดับมาก 
ทุกดาน โดยเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ดังนี้  ดานผลลัพธที่มีตอความเปน
สวนตัวของแตละบุคคล  ( X  = 4.19)  ดานวธีิการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( X  = 4.15)   
และดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกร ( X  = 4.08)   
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ตาราง  12  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานวิธีการบรหิาร 
   การเปลี่ยนแปลงเปนรายขอของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและ 
   อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการมุงเนนการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทํางาน เพื่อให 
     เกิดความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน 

4.35 0.69 
 

มาก 
 

2.  กิจการใหความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก 
     บุคลากร การจูงใจและการรักษาสมาชิกขององคกรเพื่อใหเกดิ 
     ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

4.09 0.75 มาก 
 

3.  กิจการเชื่อมั่นวาการปรับโครงสรางองคกรใหส้ันลง และ 
     ลดขั้นตอนการทํางานจะชวยใหทํางานรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.08 0.78 มาก 
 

4.  กิจการใหความสําคัญกับการวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ  
     และสนับสนุนใหมีวางแผนการทํางานทีชั่ดเจน กอนลงมือ 
     ปฏิบัติงานจริง 

4.09 0.79 มาก 

โดยรวม 4.15 0.57 มาก 
 
 จากตาราง  12  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมกีลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  อยูในระดับมากทกุขอ  
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ดงันี้  กิจการมุงเนนการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการทํางาน เพื่อใหเกดิความสะดวก รวดเร็วในการทํางาน  ( X  = 4.35)  กิจการใหความสําคัญ
กับการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร การจูงใจและการรักษาสมาชิกขององคกรเพื่อให 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  ( X  = 4.09)  และกจิการใหความสําคัญกับการวิเคราะหปญหา
อยางเปนระบบ และสนับสนุนใหมีวางแผนการทํางานทีชั่ดเจน กอนลงมือปฏิบัติงานจริง  ( X  = 4.09)   
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ตาราง  13  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการบริหาร 
   การปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในองคกรเปนรายขอของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
   และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง   
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในองคกร 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการเชื่อมั่นวาการมีพฤติกรรมองคกรที่เปนอันหนึ่ง 
     อันเดียวกนั จะสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จได 

4.33 0.71 
 

มาก 

2.  กิจการสนบัสนุนใหบุคลากรยึดมั่นในหลักการขององคกร  
    เพื่อใชเปนแนวทางในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

4.21 0.71 มาก 

3.  กิจการมุงเนนการดําเนินงานใหถูกตองตามกฎระเบยีบ และ   
     นโยบายขององคกรที่ไดตั้งไว   

4.27 0.66 มาก 

4.  กิจการใหความสําคัญกับการสับเปลี่ยนตําแหนงการทาํงาน   
     เพื่อใหเกิดการทดแทนการทํางานและหมุนเวียนงานไดอยาง 
     มีประสิทธิภาพ 

3.52 0.95 มาก 

โดยรวม 4.08 0.56 มาก 
 
 จากตาราง  13  พบวา ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกร อยูในระดับมาก 
ทุกขอ  โดยเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ดังนี้  กิจการเชื่อมั่นวาการมี
พฤติกรรมองคกรที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั จะสามารถทําใหองคกรประสบความสําเร็จได   
( X  = 4.33)  กิจการมุงเนนการดําเนินงานใหถูกตองตามกฎระเบียบ และนโยบายขององคกรที่ได 
ตั้งไว  ( X  = 4.27)  และกจิการสนับสนุนใหบุคลากรยึดมัน่ในหลักการขององคกร เพื่อใชเปน
แนวทางในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  ( X  = 4.21)   
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ตาราง  14  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความ 
   เปนสวนตวัของแตละบุคคลเปนรายขอของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
   และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง   
ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัวของแตละบุคคล 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการมุงมัน่ทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด ดวยการสราง 
     การรับรูที่ดีตอสินคาและบริการ 

   4.58 0.69 มากที่สุด 

2.  กิจการมุงเนนการใหขอมูล ขาวสารและนโยบายขององคกรที่ 
     ชัดเจน เพื่อทําใหบุคลากรขององคกรเกิดความพึงพอใจตอการ  
     ปฏิบัติงาน 

   3.94 0.79 มาก 

3.  กิจการใหความสําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับบุคคล 
     ที่เกี่ยวของกับองคกร ดวยการบริหารจดัการที่มีคุณภาพและ  
     เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

  4.06 0.78 
 
 

มาก 

โดยรวม 4.19 0.60 มาก 
 
 จากตาราง  14  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมกีลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล อยูในระดับมาก
ที่สุด  1  ขอ  ไดแก  กิจการมุงมั่นทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด ดวยการสรางการรับรูที่ดีตอสินคา
และบริการ  ( X  = 4.58)  และอยูในระดับมาก  จํานวน  2  ขอ  ไดแก  กิจการใหความสําคัญใน 
การสรางความพึงพอใจใหกับบุคคลที่เกี่ยวของกับองคกร ดวยการบรหิารจัดการที่มคีุณภาพและ 
เปนที่ยอมรับในระดับสากล  ( X  = 4.06)  และกิจการมุงเนนการใหขอมลู ขาวสารและนโยบายของ
องคกรที่ชัดเจน เพื่อทําใหบคุลากรขององคกรเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน  ( X  = 3.94)   
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ตาราง  15  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการตระหนัก 
   ถึงการเปลี่ยนแปลงเปนรายขอของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง   
ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการใหความสําคัญกับปญหาที่จะเกดิขึ้น เมื่อมีการ 
     เปล่ียนแปลงการดําเนินงาน โดยมแีนวทางในการปองกัน  
     ปญหาไวอยางเปนระบบ 

   3.92 0.76 มาก 

2.  กิจการสนบัสนุนใหมกีารเตรียมความพรอมตอ 
     การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานขององคกร เพื่อชวยปองกัน    
     ปญหาการตอตานการเปลี่ยนแปลง 

  3.66 0.80 มาก 

3.  กิจการมุงเนนการปองกนัปญหาที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง 
     มากกวาการแกไขปญหาตาม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับ     
     สถานการณที่เกดิขึ้นเปนสําคัญ 

  3.80 0.80 
 

 

มาก 

โดยรวม 3.79 0.67 มาก 
 
 จากตาราง  15  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมกีลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง  อยูในระดับมากทุกขอ   
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ดงันี้  กิจการใหความสําคัญกับปญหา 
ที่จะเกดิขึ้น เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน โดยมีแนวทางในการปองกันปญหาไว 
อยางเปนระบบ  ( X  = 3.92)  กจิการมุงเนนการปองกันปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมากกวา 
การแกไขปญหาตาม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นเปนสําคัญ  ( X  = 3.80)  
และกิจการสนบัสนุนใหมกีารเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานขององคกร  
เพื่อชวยปองกนัปญหาการตอตานการเปลี่ยนแปลง  ( X  = 3.66)   
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ตาราง  16  ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการรับรูของแตละบุคคล 
   เกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลงเปนรายขอของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  
   ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง   
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 

การเปลี่ยนแปลง 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการมุงเนนใหบุคลากรรับรูถึงกระบวนการเปลีย่นแปลง ที่มี 
     การผสมผสานแนวคดิและวิธีการใหมๆ  ซ่ึงเปนประโยชนตอ   
     บุคลากรและองคกรในอนาคต   

   3.86 0.84 มาก 
 

2.  กิจการใหความสําคัญกับการพัฒนาการสรางการรับรูถึง 
     กระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่เปนระบบและชัดเจน ทําให   
     บุคลากรมีความเต็มใจทีจ่ะเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับองคกร 

   3.75 
 

0.85 มาก 

3.  กิจการมุงเนนสรางความรูและความเขาใจ เกีย่วกับขอบเขต 
     อํานาจ ความรับผิดชอบ และบทบาทที่สําคัญของภาวะผูนําใน 
     องคกร 

   3.93 0.75 มาก 

4.  กิจการมุงมัน่ในการพัฒนาบุคลากรใหมคีวามสามารถ 
     ปฏิบัติงานตางๆ ภายใตสถานการณที่มกีารเปลี่ยนแปลงได 
     อยางมีประสิทธิภาพ 

3.97 
 

 

0.77 มาก 

5.  กิจการเชื่อมั่นวาการพยากรณแนวทางในการทํางาน 
     จากประสบการณ จะชวยทําใหการดําเนินงานในอนาคต 
     มีความเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

3.82 0.71 มาก 

โดยรวม 3.86 0.64 มาก 
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 จากตาราง  16  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  อยูในระดบัมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  
ดังนี้  กิจการมุงมั่นในการพฒันาบุคลากรใหมีความสามารถปฏิบัติงานตางๆ  ภายใตสถานการณ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ( X  = 3.97)  กิจการมุงเนนสรางความรูและความเขาใจ  
เกี่ยวกับขอบเขตอํานาจ ความรับผิดชอบ และบทบาทที่สําคัญของภาวะผูนําในองคกร  ( X  = 3.93)  
และกิจการมุงเนนใหบุคลากรรับรูถึงกระบวนการเปลีย่นแปลง ที่มีการผสมผสานแนวคิดและวิธีการ
ใหมๆ ซ่ึงเปนประโยชนตอบุคลากรและองคกรในอนาคต  ( X  = 3.86) 
 
 ตอนที่  4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 
ตาราง  17  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนองคความรูโดยรวมและเปนรายดานของผูบริหาร        
   อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 3.95 0.73 มาก 
2.  ดานการปรบัเปลี่ยนของกลุมทํางาน 3.94 0.69 มาก 
3.  ดานการปรบัเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน 4.00 0.67 มาก 

โดยรวม 3.96 0.63 มาก 
 
  จากตาราง  17  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
การถายโอนองคความรูโดยรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 3.96)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  อยูในระดบั
มากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดงันี้ ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
การทํางาน  ( X  = 4.00)  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  ( X  = 3.95)  และดานการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการทาํงาน  ( X  = 3.94)   
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ตาราง  18  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 
   เปนรายขอของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู 
ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการมุงเนนใหบุคลากรขององคกร ถายโอนความรูที่ 
     เกี่ยวของกบัลักษณะการทํางานของแตละหนวยงาน เพื่อให   
     เกิดการพฒันาการทํางานใหกับตนเองและองคกร 

   3.91 0.83 
 

มาก 

2.  กิจการมุงเนนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการทํางาน  
     และสามารถแลกเปลี่ยนความรูใหแกซ่ึงกันและกันได เพื่อ  
     นํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันได   

   4.06 0.74 มาก 

3.  กิจการสงเสริมใหบุคลากรมีความสามารถในการแกไขปญหา 
     ที่เกิดจากการทํางานดวยใชการเหตุผลและรับฟงความเห็น 
     ของกลุมเปนสําคัญ 

   3.96 0.82 
 

 

มาก 

4.  กิจการสนบัสนุนใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรูจาก 
    ประสบการณการทํางานของแตละบุคคล ดวยการเผยแพร 
    ความรูความสารถใหแกซ่ึงกันและกัน 

3.87 0.86 มาก 

โดยรวม 3.95 0.73 มาก 
 
 จากตาราง  18  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
การถายโอนองคความรู ดานการถายโอนองคความรูในองคกร อยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดบั
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดงันี้ กิจการมุงเนนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ 
ในการทํางาน และสามารถแลกเปลี่ยนความรูใหแกซ่ึงกนัและกนัได เพื่อนํามาเปนแนวทางใน 
การปฏิบัติงานรวมกันได  ( X  = 4.06)  กิจการสงเสริมใหบุคลากรมีความสามารถในการแกไขปญหา
ที่เกิดจากการทํางานดวยใชการเหตุผลและรับฟงความเห็นของกลุมเปนสําคัญ  ( X  = 3.96)   
และกิจการมุงเนนใหบุคลากรขององคกร ถายโอนความรูที่เกี่ยวของกบัลักษณะการทํางาน 
ของแตละหนวยงาน เพื่อใหเกิดการพฒันาการทํางานใหกับตนเองและองคกร  ( X  = 3.91)   
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ตาราง  19  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 
   เปนรายขอของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู 
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการสงเสริมใหบุคลากรมีการระดมความคิด เพื่อรวมกันคดิ 
     คนหาแนวทางในการทํางาน และเสนอความคิดสรางสรรคส่ิง 
    ใหมๆ รวมกัน 

3.96 0.87 มาก 

2.  กิจการมุงมัน่ใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางาน เพื่อ 
     เปนการเชือ่มความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนกังาน  
     ภายในองคกร 

4.01 0.79 มาก 

3.  กิจการใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยน 
     ปญหาจากการทํางานภายในกลุมยอยและนํามาใชเปน   
     แนวทางในการปองกันปญหาใหกับองคกรโดยรวม 

3.77 0.83 มาก 

4.  กิจการสงเสริมใหบุคลากร แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ 
     แนวทางในการทํางานที่ประโยชน เพื่อนํามาปรับปรุงและ   
     พัฒนาการทํางานขององคกรโดยรวมใหดียิ่งขึน้ 

4.04 0.72 มาก 

โดยรวม 3.94 0.69 มาก 
 
 จากตาราง  19  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
การถายโอนองคความรู ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน อยูในระดบัมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดงันี้  กิจการสงเสริมใหบุคลากร แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะแนวทางในการทาํงานที่ประโยชน เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานขององคกร
โดยรวมใหดยีิง่ขึ้น  ( X  = 4.04)  กิจการมุงมั่นใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการทํางาน  
เพื่อเปนการเชือ่มความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนกังาน ภายในองคกร  ( X  = 4.01)   
และกิจการสงเสริมใหบุคลากรมีการระดมความคิด เพื่อรวมกันคดิคนหาแนวทางในการทํางาน  
และเสนอความคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ รวมกัน  ( X  = 3.96) 
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ตาราง  20  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน 
   เปนรายขอของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู 
ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการมุงเนนใหบุคลากรพัฒนาการทํางาน ดวยการปฏิบัติงาน 
     ที่เปนไปตามลําดับขั้นตอนกอน หลัง และสามารถกําหนด  
     ความสําคัญของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.01 0.73 มาก 

2.  กิจการสงเสริมใหบุคลากรเกิดความเขาใจกับวิธีการ 
     ตั้งเปาหมายในการทํางานและสามารถปฏิบัติงานไดตาม     
     เปาหมายทีว่างไว เพื่อทําใหเกดิความภาคภูมิใจในการ 
    ปฏิบัติงาน 

4.03 0.78 มาก 

3.  กิจการมุงเนนใหบุคลากรมีการวางแผนในการทํางาน  
     ปฏิบัติงานตามแผนที่ตั้งไว และมีการตดิตามผลการปฏิบัติงาน 
     ของตนเอง เพื่อใหปฏิบัตงิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

4.14 0.73 มาก 

4.  กิจการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาการทํางาน ดวยการกําหนด 
    ขอบเขตความรับผิดชอบ ภาระหนาที่ในการทํางานอยางชัดเจน  
    และสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดอยางถกูตอง 

3.95 0.76 มาก 

5.  กิจการมุงเนนใหบุคลากร สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดทํา 
     เอกสารรายงานผลการปฏิบัติไวอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อ 
     ชวยฝกฝน พัฒนาทักษะในการการทํางานไดอยางเปนระบบ 

3.86 0.89 มาก 

โดยรวม 4.00 0.67 มาก 
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 จากตาราง  20  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
การถายโอนองคความรู ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานเปนรายขอ  อยูในระดับมากทุกขอ 
( X  = 4.00)  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดังนี้  กิจการมุงเนนใหบุคลากร 
มีการวางแผนในการทํางานปฏิบัติงานตามแผนที่ตั้งไว และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
เพื่อใหปฏิบัตงิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ  ( X  = 4.14)  กิจการสงเสริมใหบุคลากรเกิดความเขาใจ 
กับวิธีการตั้งเปาหมายในการทํางานและสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายทีว่างไว เพื่อทําใหเกิด 
ความภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน  ( X  = 4.03)  และกจิการมุงเนนใหบุคลากรพัฒนาการทํางาน  
ดวยการปฏิบัติงานที่เปนไปตามลําดับขั้นตอนกอน หลัง และสามารถกําหนด ความสําคัญของงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ( X  = 4.01)   

 
ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 
ตาราง  21  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมและเปนรายดานของผูบริหารธุรกิจ 
   อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  ดานความยดืหยุนในการดําเนินงาน 3.72 0.74 มาก 
2.  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา 3.79 0.66 มาก 
3.  ดานนวัตกรรมการดําเนนิงาน 3.68 0.54 มาก 
4.  ดานคุณภาพการบริการ 4.37 0.57 มาก 

โดยรวม 3.89 0.57 มาก 
 
 จากตาราง  21  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
ผลการดําเนินงานโดยรวม อยูในระดับมาก  ( X  = 3.89)  เมือ่พิจารณาเปนรายดาน  อยูในระดับมาก 
ทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดังนี้ ดานคุณภาพการบริการ   
( X  = 4.37)  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  ( X  = 3.79)  และดานความยดืหยุนในการดําเนินงาน  
( X  = 3.72) 
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ตาราง  22  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ดานการยืดหยุนในการดําเนินงานเปนรายขอ 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

ผลการดําเนินงาน 
ดานการยดืหยุนในการดําเนนิงาน 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหมีความ   
     คลองตัวสะดวก รวดเร็ว เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานภายใต    
     สถานการณที่เปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม   

3.92 0.79 มาก 

2.  กิจการไดทาํการพัฒนาทกัษะการทํางานใหกับบุคลากร  
     ดวยการใหบุคลากรเรียนรูงานที่อยูนอกเหนือจากงานประจํา  
     เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3.77 0.92 มาก 

3.  กิจการทําการสรางเครือขายการทํางานที่นอกเหนือจากงานใน 
     ความรับผิดชอบหลัก เพือ่เปนการสานความสัมพันธที่ดี 
     ระหวางกันองคกร 

3.52 0.93 มาก 

4.  กิจการไดกาํหนดใหสมาชิกในองคกรแตละแผนกม ี
     สวนรวมในหนวยงานเฉพาะกจิรวมกับหนวยงานตางๆ  
     ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

3.69 0.91 มาก 

โดยรวม 3.72 0.74 มาก 
 
 จากตาราง  22  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
ผลการดําเนินงาน  ดานการยืดหยุนในการดําเนินงาน  อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดังนี้  กิจการมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานให 
มีความคลองตัวสะดวก รวดเร็ว เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานภายใตสถานการณที่เปล่ียนแปลง 
ไดอยางเหมาะสม  ( X  = 3.92)  กิจการไดทําการพัฒนาทักษะการทํางานใหกับบุคลากร  
ดวยการใหบุคลากรเรียนรูงานที่อยูนอกเหนือจากงานประจํา เพื่อใหเกดิการพัฒนาศกัยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  ( X  = 3.77)  และกิจการไดกําหนดใหสมาชิกในองคกรแตละแผนกมสีวนรวม 
ในหนวยงานเฉพาะกิจรวมกบัหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร  ( X  = 3.69) 
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ตาราง  23  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ดานการใชทรัพยากรอยางคุมคาเปนรายขอ 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

ผลการดําเนินงาน 
ดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการไดทาํการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีความรู 
     ความสามารถใหเขามารวมทํางานในองคกร และพัฒนา 
    บุคลากรใหมีคุณภาพ 

3.90 0.84 มาก 

2.  กิจการมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร อุปกรณ  
     เครื่องใชสํานักงานที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติงาน และ 
     สามารถนํามาใชงานไดอยางคุมคา 

3.84 0.71 มาก 

3.  กิจการมีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชควบคู 
     กับความรูและประสบการณของบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    และประสิทธิผลสูงสุด 

3.80 0.86 มาก 

4.  กิจการมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการใชจาย 
    ในการดําเนนิงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

3.61 0.80 มาก 

โดยรวม 3.79 0.66 มาก 
 
 จากตาราง  23  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
ผลการดําเนินงาน  ดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา  อยูในระดับมากทกุขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดังนี้  กิจการไดทําการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีความรู
ความสามารถใหเขามารวมทํางานในองคกร และพัฒนาบุคลากรใหมคีุณภาพ  ( X  = 3.90)   
กิจการมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่เอื้อประโยชน 
ตอการปฏิบัติงาน และสามารถนํามาใชงานไดอยางคุมคา  ( X  = 3.84)  และกิจการมกีารนําเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชควบคูกับความรูและประสบการณของบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ( X  = 3.80)   
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ตาราง  24  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ดานนวัตกรรมการดําเนินงานเปนรายขอ 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

ผลการดําเนินงาน 
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการสามารถสรางกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบใหมๆ   
     ที่สามารถทําใหปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ซ่ึงถือเปนขอไดเปรียบ   
     ทางการแขงขันทางธุรกิจ 

3.71 0.82 มาก 

2.  กิจการมีการสรางสรรค คิดคนผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ  
     และสามารถนําออกสูตลาดไดเปนลําดบัแรก 

3.58 1.03 มาก 

3.  กิจการมีการนําแนวคิด และสรางวิธีการมาใหมๆ เขามา 
     ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมายของ     
     องคกรที่วางไว 

3.75 0.89 มาก 

โดยรวม 3.68 0.77 มาก 
 
 จากตาราง  24  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
ผลการดําเนินงาน  ดานนวัตกรรมการดําเนนิงาน  อยูในระดับมากทกุขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดังนี้  กิจการมีการนําแนวคิดและสรางวธีิการมาใหมๆ เขามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกรที่วางไว  ( X  = 3.75)  กิจการสามารถสราง
กระบวนการบริหารจัดการรปูแบบใหมๆ ที่สามารถทําใหปฏิบัติงานไดรวดเรว็ ซ่ึงถือเปนขอ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ  ( X  = 3.71)  และกจิการมีการสรางสรรค คิดคนผลิตภัณฑหรือ
บริการใหมๆ และสามารถนําออกสูตลาดไดเปนลําดับแรก  ( X  = 3.58)   
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ตาราง  25  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ดานคุณภาพการบริการเปนรายขอ 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

ผลการดําเนินงาน 
ดานคุณภาพการบริการ 

X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

1.  กิจการสามารถสรางความไววางใจตอลูกคา ดวยการผลิต 
     สินคาและบริการที่มีคุณภาพ 

4.28 0.70 มาก 

2.  กิจการแสดงความรับผิดชอบตอลูกคา เมื่อมีเหตุการณ 
     ที่ทําใหลูกคาไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการอยางสม่ําเสมอ 

4.47 0.62 มาก 

3.  กิจการสามารถสรางการรับรูที่ดีใหกับลูกคาในดานภาพลักษณ 
     ขององคกรโดยไมเอารัดเอาเปรียบลูกคาและสังคมโดยรวม 

4.32 0.67 มาก 

4.  กิจการใหบริการตอลูกคาดวยความสุภาพและเปนกันเอง เพื่อ 
     รักษามาตรฐานการใหบริการอยางตอเนือ่ง 

4.46 0.60 มาก 

5.  กิจการมีระบบความปลอดภัยทีด่ีและมปีระสิทธิภาพ 
     ทําใหลูกคามีความไววางใจในสินคาหรือบริการ 

4.30 0.70 มาก 

โดยรวม 4.37 0.54 มาก 
 
 จากตาราง  25  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการม ี
ผลการดําเนินงาน  ดานคณุภาพการบริการ  อยูในระดับมากทุกขอ  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก 
มากไปหานอย  3  ลําดับแรก ดังนี้  กิจการแสดงความรบัผิดชอบตอลูกคา เมื่อมีเหตกุารณที่ทําให
ลูกคาไมพึงพอใจตอสินคาหรือบริการอยางสม่ําเสมอ  ( X  = 4.47)  กิจการใหบริการตอลูกคา 
ดวยความสุภาพและเปนกันเอง เพื่อรักษามาตรฐานการใหบริการอยางตอเนื่อง  ( X  = 4.46)   
กิจการสามารถสรางการรับรูที่ดีใหกับลูกคาในดานภาพลักษณขององคกรโดยไมเอารัดเอาเปรียบ
ลูกคาและสังคมโดยรวม  ( X  = 4.32)   
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ตอนที่  6  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มีประเภทอตุสาหกรรม  
ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ และจํานวนพนักงานแตกตางกนั 
 
  6.1  ประเภทอตุสาหกรรม 
 
ตาราง  26  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

  ที่มีประเภทอตุสาหกรรมแตกตางกัน  (ANOVA) 
 

กลยุทธการบรหิาร 
การเปลี่ยนแปลง 

แหลงของ 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

0.111 
38.623 
38.374 

0.053 
0.288 

0.192 0.825 

 
 จากตาราง  26  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกนั   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวมไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตาราง  27  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายดาน 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่มีประเภท 
   อุตสาหกรรมแตกตางกนั  (MANOVA) 
 

 
สถิติทดสอบ 

กลยุทธ 
การบริหาร
การเปลี่ยน 
แปลง 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

5  ดาน 
5  ดาน 
5  ดาน 
5  ดาน 

10.000 
10.000 
10.000 
5.000 

260.000 
258.000 
256.000 
130.000 

0.419 
0.417 
0.415 
0.706 

0.937 
0.938 
0.939 
0.620 

 
 จากตาราง  27  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกนั   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายดานทกุดาน  ไดแก   
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในองคกร  ดานผลลัพธ
ที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําใน
ระหวางการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางกนั  (p>0.05) 
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  6.2  ทุนจดทะเบียน 
 
ตาราง  28  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

  ที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกัน  (ANOVA) 
 

กลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง 

แหลงของ 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

0.710 
37.664 
38.374 

0.355 
0.283 

1.254 0.289 

 
 จากตาราง  28  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบยีนแตกตางกัน   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวมไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตาราง  29  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายดาน 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
   ที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกัน  (MANOVA) 
 

 
สถิติทดสอบ 

กลยุทธ 
การบริหาร
การเปลี่ยน 
แปลง 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root  

5  ดาน 
5  ดาน 
5  ดาน 
5  ดาน 

10.000 
10.000 
10.000 
5.000 

260.000 
258.000 
256.000 
130.000 

0.660 
0.661 
0.661 
1.227 

0.761 
0.760 
0.760 
0.300 

 
 จากตาราง  29  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบยีนแตกตางกัน   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายดานทกุดาน  ไดแก   
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในองคกร  ดานผลลัพธ
ที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําใน
ระหวางการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางกนั  (p>0.05) 
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6.3  ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
 
ตาราง  30  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม 

  ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
  ที่มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจแตกตางกัน  (ANOVA) 

 
กลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง 

แหลงของ 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

1.219 
37.155 
38.374 

0.609 
0.279 

2.181 0.117 

 
 จากตาราง  30  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาดําเนนิธุรกิจแตกตางกัน  
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวมไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตาราง  31  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายดาน 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่ม ี
   ระยะเวลาดําเนินธุรกิจแตกตางกัน  (MANOVA) 
 
 

สถิติทดสอบ 
กลยุทธ 

การบริหาร
การเปลี่ยน 
แปลง 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

5  ดาน 
5  ดาน 
5  ดาน 
5  ดาน 

10.000 
10.000 
10.000 
5.000 

260.000 
258.000 
256.000 
130.000 

1.267 
1.259 
1.250 
1.519 

0.249 
0.254 
0.260 
0.188 

 
 จากตาราง  31  พบวา ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาดําเนนิธุรกิจแตกตางกนั   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายดานทกุดาน  ไดแก 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในองคกร  ดานผลลัพธ
ที่มีตอความเปนสวนตวัของแตละบุคคล  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําใน
ระหวางการเปลี่ยนแปลงไมแตกตางกนั  (p>0.05) 
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  6.4  จํานวนพนักงาน 
 
ตาราง  32  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวม 

  ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มี 
  จํานวนพนกังานแตกตางกนั  (ANOVA) 

 
กลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง 

แหลงของ 
ความแปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

1.705 
36.669 
38.374 

0.853 
0.276 

3.092 0.049* 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  32  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกนั   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยรวมแตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางเฉลี่ยเปนรายคู 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
ที่มีจํานวนพนกังาน  100 – 500 คน  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมกีลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงโดยรวม  มากกวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงาน  นอยกวา   
100  คน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 (ตาราง  79  ภาคผนวก ค.) 
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ตาราง  33  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายดาน 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยที่ม ี
   จํานวนพนกังานแตกตางกนั  (MANOVA) 
 

 
สถิติทดสอบ 

กลยุทธ 
การบริหาร
การเปลี่ยน 
แปลง 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

5  ดาน 
5  ดาน 
5  ดาน 
5  ดาน 

10.000 
10.000 
10.000 
5.000 

260.000 
258.000 
256.000 
130.000 

2.377 
2.360 
2.343 
2.653 

0.010* 
0.011* 
0.012* 
0.026* 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  33 พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  ที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกัน  
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนรายดานแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ  Univariate  Test  ซ่ึงผลการทดสอบ พบวา ผูบริหารธุรกิจ 
อุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนกังานแตกตางกัน  มีความคดิเห็นดวยเกีย่วกับการมกีลยทุธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  เฉพาะดานการตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   
(ตาราง  80  ภาคผนวก ค)  โดยผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงาน  มากกวา  500  คน   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการตระหนักถึง 
การเปลี่ยนแปลง  มากกวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนกังาน  100  คน อยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  (ตาราง  81  ภาคผนวก ค)  
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ตอนที่  7  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับการถายโอนองคความรูที่มี 
ประเภทอุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบยีน  ระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ และจํานวนพนักงานแตกตางกนั   
 
  7.1  ประเภทอตุสาหกรรม 
 
ตาราง  34  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการถายโอนองคความรูโดยรวม 

  ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
  ที่มีประเภทอตุสาหกรรมแตกตางกัน  (ANOVA) 

 
การถายโอนองคความรู แหลงของ 

ความแปรปรวน 
df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

0.638 
54.606 
55.245 

0.319 
0.411 

0.777 0.462 

 
 จากตาราง  34  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกนั   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีการถายโอนองคความรูโดยรวมไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตาราง  35  การเปรียบเทียบความคิดเหน็การถายโอนองคความรูรายดานของผูบริหารธุรกิจ     
   อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีประเภทอตุสาหกรรม 
   แตกตางกนั  (MANOVA) 
 

 
สถิติทดสอบ 

 

การถายโอน 
องคความรู 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

3  ดาน 
3  ดาน 
3  ดาน 
3  ดาน 

6.000 
6.000 
6.000 
3.000 

264.000 
262.000 
260.000 
132.000 

0.736 
0.732 
0.728 
1.120 

0.621 
0.624 
0.627 
0.344 

 
 จากตาราง  35  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกนั   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีการถายโอนองคความรูเปนรายดานทกุดาน ไดแก  การถายโอน 
องคความรูในองคกร  การปรับเปลี่ยนกลุมทํางาน  และการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทาํงาน   
ไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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  7.2  ทุนจดทะเบียน 
  
ตาราง  36  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการถายโอนองคความรูโดยรวม 

  ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
  ที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกัน  (ANOVA) 

 
การถายโอนองคความรู แหลงของ 

ความแปรปรวน 
df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

0.286 
54.959 
55.245 

0.143 
0.413 

0.346 0.708 

 
 จากตาราง  36  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบยีนแตกตางกัน   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีการถายโอนองคความรูโดยรวมไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตาราง  37  การเปรียบเทียบความคิดเหน็การถายโอนองคความรูรายดานของผูบริหารธุรกิจ     
   อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีทุนจดทะเบียน 
   แตกตางกนั  (MANOVA) 
 

 
สถิติทดสอบ 

 

การถายโอน 
องคความรู 

 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

3  ดาน 
3  ดาน 
3  ดาน 
3  ดาน 

6.000 
6.000 
6.000 
3.000 

264.000 
262.000 
260.000 
132.000 

2.107 
2.140 
2.173 
4.357 

0.053 
0.049* 
0.046* 
0.006* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  37  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบยีนแตกตางกัน   
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีการถายโอนองคความรูรายดานแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.05   
 ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ  Univariate  Test  ซ่ึงผลการทดสอบ  พบวา  ผูบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกนั  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกบัการมีการถายโอนองคความรู
เฉพาะดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.016 
(ตาราง  82  ภาคผนวก ค)  โดยผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบียน  มากกวา  200  ลานบาท  
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  
มากกวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทนุจดทะเบียน  นอยกวา  100  ลานบาท  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.016  (ตาราง  83  ภาคผนวก  ค) 
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7.3  ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
 
ตาราง  38  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการถายโอนองคความรูโดยรวม 

  ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
  ที่มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจแตกตางกัน  (ANOVA) 

 
การถายโอนองคความรู แหลงของ 

ความแปรปรวน 
df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

1.053 
54.191 
55.245 

0.527 
0.407 

1.292 0.278 

 
 จากตาราง  38  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ 
แตกตางกนั  มคีวามคิดเหน็ดวยเกี่ยวกับการมีการถายโอนองคความรูโดยรวมไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตาราง  39  การเปรียบเทียบความคิดเหน็การถายโอนองคความรูรายดานของผูบริหารธุรกิจ     
   อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
   แตกตางกนั  (MANOVA) 
 

 
สถิติทดสอบ 

การถายโอน 
องคความรู 

 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

3  ดาน 
3  ดาน 
3  ดาน 
3  ดาน 

6.000 
6.000 
6.000 
3.000 

264.000 
262.000 
260.000 
132.000 

0.934 
0.930 
0.926 
1.449 

0.471 
0.474 
0.477 
0.231 

 
 จากตาราง  39  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ 
แตกตางกนั  มคีวามคิดเหน็ดวยเกี่ยวกับการมีการถายโอนองคความรูเปนรายดานทกุดาน  ไดแก 
การถายโอนองคความรูในองคกร  การปรับเปลี่ยนกลุมทํางาน  และการปรับเปลี่ยนขั้นตอน 
การทํางานไมแตกตางกนั  (p>0.05) 
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  7.4  จํานวนพนักงาน 
 
ตาราง  40  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการถายโอนองคความรูโดยรวม 

  ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
  ที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกัน  (ANOVA) 

 
การถายโอนองคความรู แหลงของ 

ความแปรปรวน 
df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

0.827 
54.418 
55.245 

0.413 
0.409 

1.010 0.367 

 
 จากตาราง  40  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกนั  
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีการถายโอนองคความรูโดยรวมไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตาราง  41  การเปรียบเทียบความคิดเหน็การถายโอนองคความรูรายดานของผูบริหารธุรกิจ     
   อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยทีม่ีจํานวนพนกังาน 
   แตกตางกนั  (MANOVA) 
 

 
สถิติทดสอบ 

 

การถายโอน 
องคความรู 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

3  ดาน 
3  ดาน 
3  ดาน 
3  ดาน 

6.000 
6.000 
6.000 
3.000 

264.000 
262.000 
260.000 
132.000 

2.227 
2.233 
2.239 
3.736 

0.041* 
0.040* 
0.040* 
0.013* 

*มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  41  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกนั  
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีการถายโอนองคความรูเปนรายดานแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตที่ระดับ  0.05   
 ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ  Univariate  Test  ซ่ึงผลการทดสอบ  พบวา  ผูบริหาร 
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกัน  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการถายโอน 
องคความรู  เฉพาะดานการถายโอนองคความรูในองคกร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.016   
(ตาราง  84  ภาคผนวก  ค)  โดยผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงาน  100 – 500  คน   
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมีการถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  มากกวา  
ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนกังาน  มากกวา  500  คน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.016  (ตาราง  85  ภาคผนวก  ค) 
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ตอนที่  8  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับผลการดาํเนินงานที่มีประเภท 
อุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบียน  ระยะเวลาดาํเนินธุรกิจ และจํานวนพนักงานแตกตางกนั   
 
  8.1  ประเภทอตุสาหกรรม 
 
ตาราง  42  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการผลการดําเนินงานโดยรวม 

   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
   ที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกนั  (ANOVA) 
 

ผลการดําเนินงาน แหลงความของ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

0.210 
44.453 
44.663 

0.105 
0.334 

0.314 0.731 

 
 จากตาราง  42  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกนั  
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวมไมแตกตางกนั  (p>0.05) 
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ตาราง  43  การเปรียบเทียบความคิดเหน็ผลการดําเนินงานรายดานของผูบริหารธุรกิจ     
   อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีประเภทอตุสาหกรรม 
   แตกตางกนั  (MANOVA) 
 

สถิติทดสอบ 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 

Hypothesis  
df 

Error  
df 

F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

4  ดาน 
4  ดาน 
4  ดาน 
4  ดาน 

8.000 
8.000 
8.000 
4.000 

262.000 
260.000 
258.000 
131.000 

1.627 
1.618 
1.609 
2.115 

0.117 
0.120 
0.122 
0.082 

 
 จากตาราง  43  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกนั  มี
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานเปนรายดานทุกดาน  ไดแก  ความยืดหยุน 
ในการดําเนินงาน  การใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  นวัตกรรมดําเนินงาน  และคณุภาพการบริการ   
ไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
 
ตาราง  44  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการผลการดําเนินงานโดยรวม 

  ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
  ที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกัน  (ANOVA) 

 
ผลการดําเนินงาน แหลงความของ

แปรปรวน 
df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

1.080 
43.584 
44.663 

0.540 
0.328 

1.647 0.196 

 
 จากตาราง  44  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบยีนแตกตางกัน  
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวมไมแตกตางกนั  (p>0.05) 
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ตาราง  45  การเปรียบเทียบความคิดเหน็ผลการดําเนินงานรายดานของผูบริหารธุรกิจ     
  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีทุนจดทะเบียนแตกตางกนั    
 (MANOVA) 

 
สถิติทดสอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
Hypothesis  

df 
Error  

df 
F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

4  ดาน 
4  ดาน 
4  ดาน 
4  ดาน 

8.000 
8.000 
8.000 
4.000 

262.000 
260.000 
258.000 
131.000 

1.108 
1.100 
1.092 
1.290 

0.358 
0.364 
0.369 
0.277 

 
 จากตาราง  45  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีทุนจดทะเบยีนแตกตางกัน   
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานเปนรายดานทุกดาน  ไดแก  ความยืดหยุน 
ในการดําเนินงาน  การใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  นวัตกรรมดําเนินงาน  และคณุภาพการบริการ   
ไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
 
ตาราง  46  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการผลการดําเนินงานโดยรวม 
   ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  

  ที่มรีะยะเวลาดําเนินงานแตกตางกัน  (ANOVA) 
  

ผลการดําเนินงาน แหลงความของ
แปรปรวน 

df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

0.0936 
44.570 
44.663 

0.0468 
0.335 

0.140 0.870 

 
 จากตาราง  46  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 
แตกตางกนั  มีความคิดเหน็ดวยเกี่ยวกับการมีผลการดําเนนิงานโดยรวมไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตาราง  47  การเปรียบเทียบความคิดเหน็ผลการดําเนินงานรายดานของผูบริหารธุรกิจ     
  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 
  แตกตางกนั (MANOVA) 

 
สถิติทดสอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
Hypothesis  

df 
Error  

df 
F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

4  ดาน 
4  ดาน 
4  ดาน 
4  ดาน 

8.000 
8.000 
8.000 
4.000 

262.000 
260.000 
258.000 
131.000 

0.322 
0.320 
0.318 
0.523 

0.957 
0.958 
0.959 
0.719 

 
 จากตาราง  47  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีระยะเวลาดําเนนิธุรกิจ 
แตกตางกนั  มคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานเปนรายดานทุกดาน  ไดแก  ความยืดหยุน
ในการดําเนินงาน  การใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  นวัตกรรมดําเนินงาน  และคณุภาพการบริการ 
ไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
 
ตาราง  48  การเปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการผลการดําเนินงานโดยรวม 

  ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสในประเทศไทย  
  ที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกัน  (ANOVA) 

  
ผลการดําเนินงาน แหลงความของ

แปรปรวน 
df SS MS F p-value 

 
โดยรวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
133 
135 

0.734 
43.930 
44.663 

0.367 
0.330 

1.110 0.332 

 
 จากตาราง  48  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกนั  
มีความคิดเหน็ดวยเกีย่วกับการมีผลการดําเนินงานโดยรวมไมแตกตางกนั  (p>0.05) 
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ตาราง  49  การเปรียบเทียบความคิดเหน็ผลการดําเนินงานรายดานของผูบริหารธุรกิจ     
  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ที่มีจํานวนพนกังาน 
  แตกตางกนั (MANOVA) 

 
สถิติทดสอบ ผลการ

ดําเนินงาน 
Hypothesis  

df 
Error  

df 
F p-value 

Pillai’s Trace 
Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 
Roy’s Largest Root 

4  ดาน 
4  ดาน 
4  ดาน 
4  ดาน 

8.000 
8.000 
8.000 
4.000 

262.000 
260.000 
258.000 
131.000 

1.478 
1.474 
1.470 
2.215 

0.165 
0.167 
0.168 
0.071 

 
 จากตาราง  49  พบวา  ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีจํานวนพนักงานแตกตางกนั   
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการมีผลการดําเนินงานเปนรายดานทุกดาน  ไดแก  ความยืดหยุน 
ในการดําเนินงาน  การใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  นวัตกรรมดําเนินงาน  และคณุภาพการบริการ 
ไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
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ตอนที่  9  การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและการสรางสมการพยากรณ 
ในการทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการถายโอน
องคความรู  การถายโอนองคความรูกับผลการดําเนินงาน  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับ 
ผลการดําเนินงาน  ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหสหสัมพันธ  การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคณูและการสรางสมการพยากรณ  ตามที่ได 
ตั้งสมมุติฐาน  ดังนี ้
 H1    :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง   
มีความสัมพันธและผลกระทบกับการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H2    :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ในองคกร  มีความสัมพันธและผลกระทบกับการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H3    :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของ 
แตละบุคคล มีความสัมพันธและผลกระทบกับการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H4    :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง   
มีความสัมพันธและผลกระทบกับการถายโอนองคความรูของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H5    :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ในระหวางการเปลี่ยนแปลง  มีความสัมพันธและผลกระทบกับการถายโอนองคความรูของธุรกิจ 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H6  การถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกรมีความสัมพันธและ 
ผลกระทบกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H7    :  การถายโอนองคความรู  ดานการปรบัเปลี่ยนของกลุมทํางานในองคกรมี
ความสัมพันธและผลกระทบกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 
 H8    :  การถายโอนองคความรู  ดานการปรบัเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานมีความสัมพันธและ 
ผลกระทบกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H9    :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลง   
มีความสัมพันธและผลกระทบกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 
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 H10  :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการบริหารการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ในองคกร มีความสัมพันธและผลกระทบกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H11  :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของ 
แตละบุคคล  มีความสัมพันธและผลกระทบกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H12 กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง   
มีความสัมพันธและผลกระทบกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 
 H13  :  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ในระหวางการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธและผลกระทบกับผลการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
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ผลการวิเคราะหวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและการสรางสมการพยากรณ 
 
ตาราง  50  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการถายโอน 
   องคความรูโดยรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 
ตัวแปร TKT CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  3.96 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.63 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
TKT  0.607* 0.632* 0.707* 0.665* 0.761*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  50  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465  ซ่ึงมีคานอย
กวา 10  แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสมัพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบรหิาร 
การเปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกบัตัวแปรตามการถายโอนองคความรูโดยรวม   
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  0.607 – 0.761 
จากนั้น ผูวิจยัไดทําการวเิคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณการถายโอน 
องคความรูโดยรวม  (TKT)  ไดดังนี้   
 
  TKT = 0.264 + 0.016CMA + 0.103MSO + 0.343CFI - 0.043AOC +0.502IPL 
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ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาการถายโอนองคความรูโดยรวม  (TKT)   
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 48.278  ;  p < 0.000)  และคาสัมประสิทธิ์ 
ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.637  (ตาราง  51)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับตัวแปรตามการถายโอนองค
ความรูโดยรวม  (TKT)  ปรากฏผลดังตาราง  51   
 
ตาราง  51  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับการถายโอนองคความรู 
   โดยรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การถายโอนองคความรู 
โดยรวม 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.264 0.269 0.981 0.328 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 0.016 0.092 0.177 0.860 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรมในองคกร 

0.103 0.093 1.111 0.268 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว 
ของแตละบุคคล 

0.343 0.095 3.605 0.000* 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง -0.043 0.091 -0.476 0.635 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 

0.502 0.091 5.523 0.000* 

F = 48.278  p = 0.000  2AdjR = 0.637  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตาราง  51  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปน
สวนตัวของแตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  (IPL)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการถายโอนองคความรูโดยรวม  
(TKT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรบัสมมุติฐานที่  3  และ  5  สําหรับกลยุทธ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ  ไมมีความสัมพันธกับการถายโอนองคความรูโดยรวม  (TKT)   
 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัวของ 
แตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกีย่วกับภาวะผูนาํในระหวางการเปลี่ยนแปลง  
(IPL)  ไปสรางสมการพยากรณของการถายโอนองคความรูโดยรวม  (TKT)  ไดคาสมัประสิทธิ์ของ
การพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.640  (ตาราง  87  ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  
ดังนี ้
 
   TKT  =  0.403 + 0.374CFI + 0.516IPL 
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ตาราง  52  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการถายโอน 
   องคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกรของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 

  และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 
ตัวแปร OKT CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  3.95 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.73 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
OKT  0.491* 0.569* 0.619* 0.599* 0.677*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  52  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465 
ซ่ึงมีคานอยกวา  10  แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
  เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกบัตัวแปรตามการถายโอนองคความรู   
ดานการถายโอนองคความรูในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธระหวาง  0.491 – 0.677  จากนัน้ ผูวิจยัไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 
และสรางสมการพยากรณการถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร   
(OKT)  ไดดังนี้   
 
   OKT = 0.317 - 0.145CMA + 0.192MSO + 0.336CFI + 0.010AOC+ 0.518IPL 
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 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาการถายโอนองคความรู  ดานการถายโอน 
องคความรูในองคกร  (OKT)  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 27.683  ;  p < 0.000)   
และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.497  (ตาราง  53)  เมื่อนําไป
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับ 
ตัวแปรตามการถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  (OKT)  ปรากฏผล 
ดังตาราง  53 
 
ตาราง  53  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับการถายโอนองคความรู  
   ดานการถายโอนองคความรูในองคกรของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การถายโอนองคความรู 
ดานการถายโอนองคความรู 

ในองคกร t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.317 0.361 0.877 0.382 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง -0.145 0.123 -1.174 0.243 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในองคกร 

0.192 0.125 1.539 0.126 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว
ของแตละบุคคล 

0.336 0.128 2.620 0.010* 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง 0.0106 0.123 0.086 0.931 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 

0.518 0.122 4.241 0.000* 

F = 27. 683  p = 0.000  2AdjR = 0.497  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

 119

 จากตาราง  53  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปน
สวนตัวของแตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  (IPL)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการถายโอนองคความรู   
ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  (OKT)  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่  3  และ  5 สําหรับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ  ไมมีความสัมพันธกบั
การถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  (OKT) 
 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของ 
แตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกีย่วกับภาวะผูนาํในระหวางการเปลี่ยนแปลง  
(IPL)  ไปสรางสมการพยากรณของการถายโอนองคความรู  ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  
(OKT)  ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.498  (ตาราง  88   
ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี้ 
 
  OKT  =  0.363 + 0.358CFI + 0.539IPL 
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ตาราง  54  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการถายโอน 
  องคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและ 

   อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  
ตัวแปร GMM CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  3.94 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.69 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
GMM  0.586* 0.593* 0.659* 0.606* 0.691*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  54  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465 
ซ่ึงมีคานอยกวา  10  แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกบัตัวแปรตามการถายโอนองคความรู   
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธระหวาง  0.586 – 0.691  จากนัน้ ผูวิจยัไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสราง
สมการพยากรณการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  (GMM)  ไดดังนี้   
 
  GMM = 0.152 + 0.085CMA + 0.110MSO + 0.349CFI - 0.063AOC+0.457IPL 
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 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยน 
ของกลุมทํางาน  (GMM)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 32.105  ;  p < 0.000)  
และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.535  (ตาราง  55)  เมื่อนําไป
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับ 
ตัวแปรตามการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  (GMM) ปรากฏผล 
ดังตาราง  55 
 
ตาราง  55  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับการถายโอนองคความรู   
   ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การถายโอนองคความรู 
  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุม

ทํางาน t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.152 0.329 0.464 0.644 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 0.0857 0.112 0.765 0.445 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรมในองคกร 

0.110 0.113 0.968 0.335 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว 
ของแตละบุคคล 

0.349 0.116 2.995 0.003* 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง -0.0633 0.112 -0.567 0.572 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 

0.457 0.111 4.113 0.000* 

F = 32.105  p = 0.000  2AdjR = 0.535  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตาราง  55  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปน
สวนตัวของแตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  (IPL)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการถายโอนองคความรู  ดานการ
ปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  (GMM)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานที่  
3  และ 5  สําหรับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ  ไมมีความสัมพันธกบัการถายโอน
องคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  (GMM)   
 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของ 
แตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกีย่วกับภาวะผูนาํในระหวางการเปลี่ยนแปลง  
(IPL)  ไปสรางสมการพยากรณของการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  
(GMM)  ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.537 (ตาราง  89  
ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี้ 
 
  GMM  =  0.381 + 0.403CFI + 0.484IPL 
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ตาราง  56  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการถายโอน 
  องคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและ 
  อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

  
ตัวแปร PMM CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  4.00 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.67 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
PMM  0.593* 0.570* 0.662* 0.617* 0.720*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  56  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465 
ซ่ึงมีคานอยกวา  10  แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกบัตัวแปรตามการถายโอนองคความรู   
ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมคีาสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธระหวาง  0.570 – 0.720  จากนัน้ ผูวิจยัไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสราง
สมการพยากรณการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  (PMM)  ไดดังนี้   
 
  PMM =  0.322 + 0.108CMA + 0.007MSO + 0.345CFI - 0.077AOC + 0.530IPL 
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 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
การทํางาน  (PMM)  ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 35.673  ;  p < 0.000)   
และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.562  (ตาราง  57)  เมื่อนําไป
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับ 
ตัวแปรตามการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทาํงาน  (PMM)   ปรากฏผล 
ดังตาราง  57 
 
ตาราง  57  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับการถายโอนองคความรู   
   ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

การถายโอนองคความรู 
  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอน 

การทํางาน t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.322 0.311 1.032 0.304 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 0.108 0.106 1.014 0.313 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในองคกร 

0.00749 0.107 0.070 0.944 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว
ของแตละบุคคล 

0.345 0.110 3.128 0.002* 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง -0.0775 0.106 -0.733 0.465 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 

0.530 0.105 5.032 0.000* 

F = 35.673  p = 0.000  2AdjR = 0.562  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตาราง  57  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอ 
ความเปนสวนตัวของแตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
ในระหวางการเปลี่ยนแปลง  (IPL)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการถายโอนองคความรู   
ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  (PMM)  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
จึงยอมรับสมมุติฐานที่  3  และ 5  สําหรับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานอืน่ ๆ   
ไมมีความสัมพันธกับการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางาน  (PMM) 
 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวั 
ของแตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  (IPL)  ไปสรางสมการพยากรณของการถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการทาํงาน  (PMM)  ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.567  
(ตาราง  90  ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี ้
 
  PMM  =  0.360CFI + 0.524IPL 
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ตาราง  58  การวิเคราะหสหสัมพันธของการถายโอนองคความรูกับผลการดําเนินงานโดยรวม 
                  ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  

ตัวแปร TPM OKT GMM PMM VIF 
X  3.89 3.95 3.94 4.00  

S.D. 0.57 0.73 0.69 0.67  
TPM  0.673* 0.756* 0.731*  
OKT   0.795* 0.678* 2.774 
GMM    0.788* 3.956 
PMM     2.687 

 
 จากตาราง  58  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ การถายโอนองคความรู มีคาตั้งแต  2.687 – 3.956  ซ่ึงมีคานอยกวา  10  
แสดงวาตวัแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระการถายโอนองคความรู 
ในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลการดําเนินงานโดยรวม  อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมคีาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  0.673 – 0.756  จากนัน้ ผูวิจยัได 
ทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงานโดยรวม (TPM)   
ไดดังนี ้
 
  TPM  =  1.061 + 0.116OKT + 0.311GMM + 0.286PMM 
 
 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงานโดยรวม  (TPM)  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 74.290  ;  p < 0.000)  และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  

)( 2AdjR   เทากับ  0.620  (ตาราง  59)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระ 
การถายโอนองคความรูแตละดานกับตัวแปรตามผลการดําเนินงานโดย  (TPM)   ปรากฏผล 
ดังตาราง  59 
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ตาราง  59  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงานโดยรวม 
   ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู 

ผลการดําเนินงาน 
โดยรวม 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 1.061 0.194 5.478 0.000* 
ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 0.116 0.070 1.669 0.098 
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 0.311 0.088 3.549 0.001* 
ดานการปรับขัน้ตอนการทํางาน 0.286 0.074 3.858 0.000* 
F = 74.290  p = 0.000  2AdjR = 0.620  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  59  พบวา  การถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 
(GMM)  ดานการปรับขั้นตอนการทํางาน  (PMM)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชงิบวกกับผลการ
ดําเนินงานโดยรวม  (TPM)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานที่  7  และ  8   
สําหรับการถายโอนองคความรูดานอื่นๆ  ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน โดยรวม  (TPM) 
 เมื่อนําการถายโอนองคความรู   ดานการปรบัเปลี่ยนของกลุมทํางาน (GMM)  และ   
ดานการปรับขัน้ตอนการทํางาน  (PMM) ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงานโดยรวม 
(TPM) ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ   0.614   (ตาราง  91  
ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี้ 
 
  TPM  =  1.118 + 0.396GMM + 0.303PMM 
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ตาราง  60  การวิเคราะหสหสัมพันธของการถายโอนองคความรูกับผลการดําเนินงาน 
   ดานความยืดหยุนในการดําเนินงานของธรุกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
  

ตัวแปร FBT OKT GMM PMM VIF 
X  3.72 3.95 3.94 4.00  

S.D. 0.74 0.73 0.69 0.67  
FBT  0.678* 0.733* 0.683*  
OKT   0.795* 0.678* 2.774 
GMM    0.788* 3.956 
PMM     2.687 

 
 จากตาราง  60  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ การถายโอนองคความรู มีคาตั้งแต  2.687 – 3.956  ซ่ึงมีคานอยกวา  10  
แสดงวาตวัแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระการถายโอนองคความรู 
ในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน ดานความยดืหยุน 
ในการดําเนินงาน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง   
0.678 – 0.733  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณ 
ผลการดําเนินงานดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (FBT)  ไดดังนี้   
 
  FBT =  0.214 + 0.228OKT + 0.385GMM + 0.273PMM  
 
 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  
ดานความยืดหยุนในการดําเนนิงาน  (FBT)  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
(F = 61.977  ;  p < 0.000)  และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.575   
(ตาราง  61)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการถายโอนองคความรูแตละดาน
กับตัวแปรตามผลการดําเนนิงาน ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (FBT)  ปรากฏผลดังตาราง  61 
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ตาราง  61  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงาน   
   ดานความยืดหยุนในการดําเนินงานของธรุกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู 

ผลการดําเนินงาน 
ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.214 0.264 0.812 0.418 
ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 0.228 0.095 2.402 0.018* 
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 0.385 0.120 3.220 0.002* 
ดานการปรับขัน้ตอนการทํางาน 0.273 0.101 2.698 0.008* 
F = 61.977  p = 0.000  2AdjR = 0.575  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  61  พบวา  การถายโอนองคความรู   ดานการถายโอนองคความรู 
ในองคกร  (OKT)  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน (GMM)  และดานการปรับขัน้ตอน 
การทํางาน  (PMM)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาํเนินงาน ดานความยืดหยุน 
ในการดําเนินงาน (FBT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานที่  6   7  และ  8   
 เมื่อนําการถายโอนองคความรู   ดานการถายโอนองคความรูในองคกร  (OKT)   
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน (GMM)  และดานการปรับขั้นตอนการทํางาน  (PMM)  
ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงานโดยรวม (FBT) ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ
ปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ   0.575  (ตาราง  92  ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี ้
 
  FBT  =  0.228OKT + 0.385GMM + 0.273PMM 
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ตาราง  62  การวิเคราะหสหสัมพันธของการถายโอนองคความรูกับผลการดําเนินงาน   
                  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคาของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
                  ในประเทศไทย 
  

ตัวแปร RUT OKT GMM PMM VIF 
X  3.79 3.95 3.94 4.00  

S.D. 0.66 0.73 0.69 0.67  
RUT  0.604* 0.673* 0.602*  
OKT   0.795* 0.678* 2.774 
GMM    0.788* 3.956 
PMM     2.687 

 
 จากตาราง  62  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ การถายโอนองคความรู มีคาตั้งแต  2.687 – 3.956 ซ่ึงมีคานอยกวา  10  
แสดงวาตวัแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระการถายโอนองคความรู 
ในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน ดานการใชทรัพยากร 
อยางมีคุณคา  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง   
0.602 – 0.673  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณ 
ผลการดําเนินงาน ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  (RUT)  ไดดังนี้   
 
  RUT =  1.000 + 0.147OKT + 0.395GMM + 0.163PMM 
 
 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  
ดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณคา  (RUT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
(F = 40.037  ;  p < 0.000)  และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.465   
(ตาราง  63)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการถายโอนองคความรูแตละ 
ดานกับตวัแปรตามผลการดําเนินงาน ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  (RUT)  ปรากฏผล 
ดังตาราง  63 
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ตาราง  63  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงาน 
   ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคาของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู 

ผลการดําเนินงาน 
ดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณคา 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 1.000 0.264 3.785 0.000* 
ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 0.147 0.095 1.550 0.124 
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 0.395 0.120 3.295 0.001* 
ดานการปรับขัน้ตอนการทํางาน 0.163 0.101 1.614 0.109 
F = 61.977  p = 0.000  2AdjR = 0.575  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  63  พบวา  การถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน  
(GMM)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชงิบวกกับผลการดําเนินงาน ดานการใชทรัพยากรอยางมี
คุณคา  (RUT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานที่  7  สําหรับการถายโอน 
องคความรู ดานอื่นๆ ไมมีความสัมพันธกบัผลการดําเนนิงาน ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา 
(RUT)  
 เมื่อนําการถายโอนองคความรู  ดานการปรบัเปลี่ยนของกลุมทํางาน  (GMM)  
ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงาน  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา (RUT)   
ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ   0.449  (ตาราง  93  ภาคผนวก  ง)   
โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี้  
 
  RUT  =  1.251 + 0.644GMM  
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ตาราง  64  การวิเคราะหสหสัมพันธของการถายโอนองคความรูกับผลการดําเนินงาน  ดานนวัตกรรม 
   การดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  

ตัวแปร INN OKT GMM PMM VIF 
X  3.68 3.95 3.94 4.00  

S.D. 0.77 0.73 0.69 0.67  
INN  0.532* 0.595* 0.624*  
OKT   0.795* 0.678* 2.774 
GMM    0.788* 3.956 
PMM     2.687 

 
 จากตาราง  64  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ การถายโอนองคความรู มีคาตั้งแต  2.687 – 3.956  ซ่ึงมีคานอยกวา  10  
แสดงวาตวัแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระการถายโอนองคความรู 
ในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  0.532 – 0.624   
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงาน ดาน
นวัตกรรมการดําเนินงาน  (INN)  ไดดังนี้   
 
  INN =  0.532 + 0.112OKT + 0.223GMM + 0.456PMM 
 
 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน (INN)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
(F = 32.095  ;  p < 0.000)  และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.409   
(ตาราง  65)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการถายโอนองคความรูแตละดาน
กับตัวแปรตามผลการดําเนนิงาน ดานนวตักรรมการดําเนินงาน  (INN)   ปรากฏผลดังตาราง  65 
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ตาราง  65  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงาน   
   ดานนวัตกรรมการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู 

ผลการดําเนินงาน 
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.532 0.326 1.631 0.105 
ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 0.112 0.117 0.955 0.341 
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 0.223 0.148 1.512 0.133 
ดานการปรับขัน้ตอนการทํางาน 0.456 0.125 3.652 0.000* 
F = 32.095*  p = 0.000  2AdjR = 0.409  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  65  พบวา  การถายโอนองคความรู   ดานการปรับขั้นตอนการทํางาน  (PMM)  มี
ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  (INN)  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานที่  7  สําหรับการถาย 
โอนองคความรู ดานอื่นๆ ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน 
(INN)  
 เมื่อนําการถายโอนองคความรู  ดานการปรบัขั้นตอนการทํางาน  (PMM) ไปสรางสมการ
พยากรณของผลการดําเนินงาน  ดานนวัตกรรมการดําเนนิงาน  (INN)  ไดคาสัมประสิทธิ์ 
ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   0.385  เทากับ   (ตาราง  94  ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการ
พยากรณ  ดังนี้ 
 
  INN  =  0.806 + 0.718PMM  
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ตาราง  66  การวิเคราะหสหสัมพันธของการถายโอนองคความรูกับผลการดําเนินงาน   
  ดานคุณภาพการบริการของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

  
ตัวแปร QOS OKT GMM PMM VIF 
X  4.37 3.95 3.94 4.00  

S.D. 0.54 0.73 0.69 0.67  
QOS  0.423* 0.525* 0.530*  
OKT   0.795* 0.678* 2.774 
GMM    0.788* 3.956 
PMM     2.687 

 
 จากตาราง  66  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ  การถายโอนองคความรู มีคาตั้งแต  2.687 – 3.956  ซ่ึงมีคานอยกวา  10  
แสดงวาตวัแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระการถายโอนองคความรู 
ในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน  ดานคุณภาพการบริการ   
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  0.423 – 0.530   
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงาน   
ดานคุณภาพการบริการ  (QOS)  ไดดังนี้   
 
  QOS =  2.496 + 0.022OKT + 0.242GMM + 0.252PMM 
 
 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  
ดานคุณภาพการบริการ  (QOS)  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
(F = 19.942  ;  p < 0.000)  และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.296   
(ตาราง  67)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการถายโอนองคความรู 
แตละดานกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน ดานคณุภาพการบริการ  (QOS)  ปรากฏผลดังตาราง  67 
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ตาราง  67  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงาน   
   ดานคุณภาพการบริการของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

การถายโอนองคความรู 

ผลการดําเนินงาน 
ดานคุณภาพการบริการ 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 2.496 0.251 9.930 0.000* 
ดานการถายโอนองคความรูในองคกร 0.0226 0.090 -0.251 0.802 
ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน 0.242 0.114 2.126 0.035* 
ดานการปรับขัน้ตอนการทํางาน 0.252 0.096 2.618 0.010* 
F = 19.942*  p = 0.000  2AdjR = 0.296  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  67  พบวา  การถายโอนองคความรู  ดานการปรับเปลี่ยนของกลุมทํางาน(GMM)  
และดานการปรับขั้นตอนการทํางาน  (PMM)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก 
กับผลการดําเนินงาน ดานคณุภาพการบรกิาร  (QOS)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   
จึงยอมรับสมมุติฐานที่  7 และ 8  สําหรับการถายโอนองคความรู ดานอื่นๆ ไมมีความสัมพันธกับ 
ผลการดําเนินงาน ดานคณุภาพการบริการ  (QOS)  
 เมื่อนําการถายโอนองคความรู  ดานการปรบัเปลี่ยนของกลุมทํางาน  (GMM)   
และดานการปรับขั้นตอนการทํางาน  (PMM)  ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงาน   
ดานคุณภาพการบริการ  (QOS)  ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   0.301  
เทากับ  (ตาราง  95  ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี ้
 
  QOS  =  2.485 + 0.226GMM + 0.248PMM 
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ตาราง  68  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผลการดําเนินงาน   
  โดยรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

ตัวแปร TPM CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  3.89 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.57 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
TPM  0.592* 0.600* 0.711* 0.697* 0.726*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  68  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465   
ซ่ึงมีคานอยกวา  10  แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกบัตัวแปรตามผลการดําเนินงานโดยรวม 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  0.592 – 0.726   
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณผลการดําเนินงานโดยรวม 
(TPM)  ไดดังนี้   
 

 TPM =  0.681 + 0.008CMA + 0.044MSO + 0.317CFI + 0.106AOC + 0.326IPL 
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ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงานโดยรวม  (TPM)  ไดอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 42.385  ;  p < 0.000)  และคาสมัประสิทธิ์ของการพยากรณ
ปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.605  (ตาราง  69)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปร
อิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับตัวแปรตามผลการดําเนินงานโดยรวม  (TPM)   
ปรากฏผลดังตาราง  69 
 
ตาราง  69  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงานโดยรวม 
   ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ผลการดําเนินงาน 
โดยรวม 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.681 0.252 2.704 0.008* 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 0.0086 0.086 0.100 0.920 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรมในองคกร 

0.0442 0.087 0.510 0.611 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว
ของแตบุคคล 

0.317 0.089 3.555 0.001* 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง 0.106 0.086 1.236 0.219 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 

0.326 0.085 3.832 0.000* 

F = 42.385  p = 0.000  2AdjR = 0.605  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  69  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง   ดานผลลัพธที่มีตอ 
ความเปนสวนตัวของแตบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
ในระหวางการเปลี่ยนแปลง  (IPL)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน
โดยรวม  (TPM)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานที่  11  และ 13   
สําหรับกลยุทธการเปลี่ยนแปลง ดานอื่นๆ ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน  โดยรวม  (TPM)  



 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

 138

 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวั 
ของแตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  (IPL)  ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงาน  โดยรวม  (TPM)  ไดคา
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   0.608  เทากับ   (ตาราง  96  ภาคผนวก  ง)   
โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี้ 
 
  TPM  =  0.720 + 0.386CFI + 0.401IPL  
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ตาราง  70  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผลการดําเนินงาน   
                  ดานความยดืหยุนในการดําเนนิงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
                 ในประเทศไทย 
  
ตัวแปร FBT CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  3.72 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.74 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
FBT  0.499* 0.513* 0.627* 0.640* 0.678*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  70  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465   
ซ่ึงมีคานอยกวา  10  แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน  ดานความยืดหยุน
ในการดําเนินงาน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  
0.499 – 0.678  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณผลการ
ดําเนินงาน  ดานความยดืหยุนในการดําเนนิงาน  (FBT)  ไดดังนี้   
 
  FBT  =  0.173 - 0.076CMA - 0.007MSO + 0.350CFI + 0.151AOC + 0.481IPL  
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ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงาน  ดานความยดืหยุน 
ในการดําเนินงาน  (FBT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 27.843  ;  p < 0.000)   
และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.499  (ตาราง  71)  เมื่อนําไป
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับ 
ตัวแปรตามผลการดําเนินงานดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (FBT)  ปรากฏผลดังตาราง  71 
 
ตาราง  71  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงาน   
   ดานความยืดหยุนในการดําเนินงานของธรุกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ผลการดําเนินงาน 
ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.173 0.366 0.471 0.638 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง -0.0760 0.125 -0.609 0.543 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในองคกร 

-0.0079 0.126 -0.063 0.950 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว
ของแตบุคคล 

0.350 0.130 2.695 0.008* 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง 0.151 0.124 1.216 0.226 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 

0.481 0.124 3.882 0.000* 

F = 27.843*  p = 0.000  2AdjR = 0.499  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตาราง  71  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง   ดานผลลัพธที่มีตอความเปน
สวนตัวของแตบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกบัภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  (IPL)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน  
ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (FBT)  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่  11  และ 13   สําหรับกลยุทธการเปลี่ยนแปลง ดานอื่นๆ  ไมมีความสัมพันธกับ 
ผลการดําเนินงาน  ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (FBT)  
 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของแต
บุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง  (IPL) 
ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงาน ดานความยืดหยุนในการดําเนินงาน  (FBT)  ไดคา
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   0.503  เทากับ   (ตาราง  97  ภาคผนวก  ง)   
โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี้ 
 
  FBT  =   0.381CFI + 0.537IPL  
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ตาราง  72  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผลการดําเนินงาน   
                  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
                 ในประเทศไทย 
  
ตัวแปร RUT CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  3.79 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.66 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
RUT  0.498* 0.552* 0.598* 0.595* 0.617*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  72  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน 
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465   
ซ่ึงมีคานอยกวา  10  แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน  ดานการใช
ทรัพยากรอยางมีคุณคา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวาง  0.498 – 0.617  ผูวิจัยไดทาํการวเิคราะหการถดถอยแบบพหุคณูและสรางสมการพยากรณ 
ผลการดําเนินงาน  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  (RUT)  ไดดังนี ้  
 
  RUT  =  0.592 - 0.044CMA + 0.174MSO + 0.258CFI + 0.121AOC+ 0.292IPL 
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 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงาน  ดานการใชทรัพยากรอยางมีคณุคา  
(RUT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 21.589  ;  p < 0.000)  และคาสมัประสิทธิ์ของ
การพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.433  (ตาราง  73)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน
ดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณคา  (RUT)  ปรากฏผลดังตาราง  73 
 
ตาราง  73  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงาน   
   ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคาในการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟา 
   และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ผลการดําเนินงาน 
ดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณคา 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.592 0.347 1.704 0.091 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง -0.0443 0.118 -0.374 0.709 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในองคกร 

0.174 0.120 1.453 0.149 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว
ของแตบุคคล 

0.258 0.123 2.097 0.038* 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง 0.121 0.118 1.029 0.305 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 

0.292 0.117 2.490 0.014* 

F = 21.589  p = 0.000  2AdjR = 0.433  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตาราง  73  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปน 
สวนตัวของแตบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกบัภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  (IPL)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน  
ดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณคา  (RUT)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่  11  และ 13  สําหรับกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ  ไมมีความสัมพันธ
กับผลการดําเนินงาน ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  (RUT)   
 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวั 
ของแตละบุคคล  (CFI)  และดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวาง 
การเปลี่ยนแปลง  (IPL) ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงาน ดานการใชทรัพยากร 
อยางมีคุณคา  (RUT)  ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   0.432  เทากับ 
(ตาราง  98  ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี ้
 
  RUT  =  0.711 + 0.366CFI + 0.400IPL  
 



 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยาง  Thesis 

 145

ตาราง  74  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผลการดําเนินงาน   
  ดานนวัตกรรมดําเนินงาน ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

  
ตัวแปร INN CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  3.68 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.77 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
INN  0.521* 0.477* 0.566* 0.594* 0.617*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  74  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465   
ซ่ึงมีคานอยกวา  10  แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกบัตัวแปรตามผลการดําเนินงาน  
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธระหวาง  0.477 - 0.617  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคณูและสรางสมการ
พยากรณผลการดําเนินงาน  ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  (INN)  ไดดังนี้   
 
  INN  =  0.123 + 0.143CMA - 0.049MSO + 0.233CFI + 0.180AOC + 0.390IPL  
 
 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงาน  ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  
(INN)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 19.847  ;  p < 0.000)  และคาสมัประสิทธิ์ของ 
การพยากรณปรับปรุง  ( 2AdjR )  เทากับ  0.411  (ตาราง  75)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน 
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  (INN)  ปรากฏผลดังตาราง  75 
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ตาราง  75  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงาน   
   ดานนวัตกรรมการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
   ในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ผลการดําเนินงาน 
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.123 0.415 0.296 0.768 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 0.143 0.142 1.008 0.316 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในองคกร 

-0.0499 0.143 -0.349 0.728 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว
ของแตบุคคล 

0.233 0.147 1.581 0.116 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง 0.180 0.141 1.276 0.204 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวาง 
    การเปลี่ยนแปลง 

0.390 0.140 2.774 0.006* 

F = 19.847  p = 0.000  2AdjR = 0.411  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 จากตาราง  75  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง   ดานการรับรูของแตละบุคคล
เกี่ยวกับภาวะผูนําในระหวางการเปลี่ยนแปลง  (IPL)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก 
กับผลการดําเนินงาน ดานนวัตกรรมการดาํเนินงาน  (INN)  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
จึงยอมรับสมมุติฐานที่  13  สําหรับกลยุทธการเปลี่ยนแปลง ดานอื่นๆ  ไมมีความสัมพันธกับ 
ผลการดําเนินงาน  ดานนวัตกรรมการดําเนนิงาน  (INN)  
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 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ 
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง  (IPL) ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงาน  
ดานนวัตกรรมการดําเนินงาน  (INN)  ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   0.376   
เทากับ   (ตาราง  99  ภาคผนวก  ง)  โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี ้
 
  INN  =  0.815 + 0.741IPL  
 
ตาราง  76  การวิเคราะหสหสัมพันธของกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผลการดําเนินงาน   
                  ดานคุณภาพการบริการ ของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
  
ตัวแปร QOS CMA MSO CFI AOC IPL VIF 
X  4.37 4.15 4.08 4.19 3.79 3.86  

S.D. 0.54 0.57 0.56 0.60 0.67 0.64  
QOS  0.468* 0.483* 0.608* 0.496* 0.508*  
CMA   0.705* 0.691* 0.648* 0.661* 2.522 
MSO    0.690* 0.632* 0.663* 2.511 
CFI     0.750* 0.681* 2.970 

AOC      0.791* 3.465 
IPL       3.136 

 
 จากตาราง  76  พบวา  ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันหรือเกิดเปน
Multicollinearity  ดังนั้น  ผูวจิัยจึงทําการทดสอบ  Multicollinearity  โดยใชคา  VIF  ปรากฏวา 
คา  VIF  ของตัวแปรอิสระ กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีคาตั้งแต  2.511 – 3.465  ซ่ึงมีคา
นอยกวา  10  แสดงวาตวัแปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน  (Lee,  Lee  and  Lee    2000  :  704) 
 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกลยุทธการบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงในแตละดาน  พบวา  มีความสัมพันธกบัตัวแปรตามผลการดําเนินงาน  
ดานคุณภาพการบริการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวาง  0.468 – 0.608  ผูวิจัยไดทาํการวเิคราะหการถดถอยแบบพหุคณูและสรางสมการพยากรณ 
ผลการดําเนินงาน  ดานคณุภาพการบริการ  (QOS)  ไดดังนี้    
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  QOS  =  1.836 + 0.0121CMA + 0.0612MSO + 0.428CFI - 0.030AOC + 0.142IPL 
  
 ซ่ึงสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลการดําเนินงาน  ดานคุณภาพการบริการ  (QOS)  ได
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  (F = 16.502  ;  p < 0.000)  และคาสัมประสิทธิ์ของ 
การพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   เทากับ  0.365  (ตาราง  77)  เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงแตละดานกับตัวแปรตามผลการดําเนินงาน 
ดานคุณภาพการบริการ  (QOS)  ปรากฏผลดังตาราง  77 
 
ตาราง  77  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับผลการดําเนินงาน   
   ดานคุณภาพการบริการของธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ผลการดําเนินงาน 
ดานคุณภาพการบริการ 

t p-value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 1.836 0.305 6.022 0.000* 
ดานวิธีการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 0.0121 0.104 0.116 0.907 
ดานการบริหารการปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรมในองคกร 

0.0612 0.105 0.583 0.561 

ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตัว
ของแตบุคคล 

0.428 0.108 3.966 0.000* 

ดานการตระหนักถึงการเปลีย่นแปลง -0.0300 0.104 -0.290 0.772 
ดานการรับรูของแตละบุคคลเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําในระหวางการเปลีย่นแปลง 

0.142 0.103 1.381 0.170 

F = 16.502  p = 0.000  2AdjR = 0.365  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 จากตาราง  77  พบวา  กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความ 
เปนสวนตวัของแตละบุคคล (CFI)  มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ดาน
คุณภาพการบริการ  (QOS)  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานที่  11  
สําหรับกลยุทธการเปลี่ยนแปลง ดานอื่นๆ ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน   
ดานคุณภาพการบริการ  (QOS)  
 เมื่อนํากลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ดานผลลัพธที่มีตอความเปนสวนตวัของ 
แตละบุคคล (CFI)  ไปสรางสมการพยากรณของผลการดําเนินงาน ดานคุณภาพการบริการ  (QOS)  
ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง  )( 2AdjR   0.365  เทากับ   (ตาราง  100  ภาคผนวก  ง)  
โดยไดสมการพยากรณ  ดังนี้ 
 
  QOS  =  2.040 + 0.555CFI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


